
 

 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ  

 

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВАЧОТ 

 

 
 

 

Примена на условите 

Член 1 

 Овие Дополнителни услови за осигурување од одговорност на работодавачот, заедно со 

Општите услови за осигурување од одговорност се составен дел на договорот за осигурување од 

одговорност на работодавачот што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското 

друштво за осигурување ЕУРОЛИНК – Скопје. 

 

Значење на одделни изрази 

Член 2 

 (1) Одделни изрази во овие услови ги имаат следните значења: 

 1. „Работодавач“- осигуреник, правно и физичко лице, како и друг субјект (орган на 

државна власт, орган на единица на локалната самоуправа, подружница на странско друштво, 

дипломатско и конзуларно претставништво), кои вработуваат работници врз основа на договор за 

вработување или друг правен основ во согласност со позитивните прописи; 

 2. „Работник" - физичко лице кое е во работен однос врз основа на склучен договор за 

вработување или врз основа на друг правен основ врши работа или се оспособува за работа кај 

работодавачот; 

 3. „Сума на осигурување за еден осигурен случај” - највисок износ на обврската на 

осигурувачот за еден осигурен случај без оглед на бројот на оштетени лица; 

 4. „Сума на осигурување за едно лице” - највисок износ на обврската на осигурувачот за 

штетата предизвикана со смрт, телесна повреда или нарушување на здравјето на еден работник, 

без оглед на бројот на оштетени лица,   

 5. „Вкупна сума на осигурување (агрегат)“ - највисокиот износ на обврската на 

осигурувачот за сите осигурени случаи во текот на траење на осигурувањето по полисата;  

 6. „Оштетеник“ – лице што е оштетено во случај на смрт, телесна повреда или 

нарушување на здравјето на работникот;    

 7. „Штетен настан“- неизвесен и од волјата на осигуреникот или на оштетеникот незвисен 

штетен настан кој има за последица смрт, телесна повреда или нарушување на здравјето на 

работникот или штета на личните предмети на работникот; 

 8. „Лични предмети“ –предмети што работникот вообичаено ги носи со себе за време на 

работа, при што,  возило ( моторно возило, мотоцикл и друго), како и електронски уреди (мобилни 

и паметни телефони, таблети и слично) и друга технички опрема, не се сметаат за лични 

предмети.  
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Предмет на осигурувањето 

Член 3 

 (1) Предмет на осигурување според овие услови е законската одговорност на  

работодавачот за надомест на штета причинета со смрт, повреда на телото или нарушување на 

здравјето на работникот, како последица на осигурен случај што се случил при работата или во 

врска со работата на работникот, во рамки на регистрираната дејност на работодавачот.  

 (2) Со ова осигурување се покрива одговорноста за причинета штета од претходниот став 

само ако осигурениот случај настанал во рамки на регистрираната дејност на работодавачот  

наведена во понудата или полисата за осигурување, под претпоставка дека осигуреникот дејноста 

ја обавува во согласност со законските прописи, посебните прописи што ја регулираат дејноста, 

добрите  деловни обичаи  и пракса во вршење на дејноста.  

 (3) Покрај осигурувањето од ставот (1) на овој член, осигурувањето може да се договори и 

за законската одговорност на работодавачот за надомест на штета поради оштетување или 

уништување на лични предмети на работникот. 

 (4) По исклучок од ставот (1) на овој член,осигурувањето од одговорност на работодавачот 

може да се договори само за одговорноста на работодавачот за надомест на штета во случај на 

смрт на работникот.  

(5) Штетниот настан што се случил: 

 -  за време на доаѓање на работа и враќање од работа на работникот,  

 -  во работното време, а надвор од работното место заради извршување приватна работа,  

 -  на работа или за време на службен пат, а како последица на болест на работникот 

(срцев удар, мозочен удар, дијабетис, епилепсија и други болести),  

не се смета за штетен настан при работата или во врска со работата на работникот во смисла на 

овие услови и не е предмет на осигурувањето.  

 (6) Одговорноста на работодавачот за надомест на штета поради кршење на правата на 

работникот од работниот однос, повреда на забраната за дискриминација и мобинг не може да 

биде предмет на осигурувањето по овие услови.   

 

Исклучување од осигурувањето 

Член 4 

(1) Со  осигурувањето не се опфатени штетите што настанале поради:                                                             

1. непочитување на обврските на работодавачот од Законот за заштита и здравје при работа; 

2. неприменување на  мерки за заштита на работа или други мерки за заштита на работниците; 

3. неспроведување на технички прописи, недоволна или воопшто неодржана обука на 

работниците за ракување со предметите на осигуреникот; 

4. неспроведен или ненавремено спроведен лекарски преглед на работникот; 

5. противправни дејства, грешки или пропусти и други повреди на должноста на осигуреникот или 

на работникот, а  не се поврзани со дејноста и во врска со дејноста, безбедноста и заштита на 

здравјето при работа;                                                                                                                        

6. непридржување на работникот кон пропишаните правила, процедури за заштита при работа, 

непочитување на пропишаните мерки за безбедност и здравје при работа, некористење на 

пропишаната опрема за лична заштита; 

7. алкохолизирана состојба на работникот или состојба под дејство на психотропни супстанци; 

8. психичко влијание на осигурениот случај и на последиците од штетниот настан врз 

оштетеникот.  

(2) Од осигурувањето се исклучени штети што работникот ги претрпел како учесник во 

сообраќајот што се надоместуваат по основ на задолжителното осигурување во сообраќајот, 

штети на превозните средства во сопственост на работникот како и штети на други предмети што 

не спаѓаат во лични предмети на работникот;                                                                                                                   
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 (3) Од осигурувањето се исклучени регресните побарувања  на фондовите за социјално 

здравствено осигурување, фондовите за пензиско и инвалидско осигурување, како и други 

фондови што исплатуваат надомест по основа на уплатени придонеси;                                                                                           

(4) Покрај исклучувањата наведени во претходните ставови на овој член, во важност се и 

исклучувањата наведени во  одредбите  од членот 24 од Општите услови за осигурување. 

 

Обем на обврските на осигурувачот 

Член 5 

(1) Сумата на осигурување за еден осигурен случај наведена во  полисата  се однесува за 

надоместокот на штетата што е предмет на осигурувањето по полисата  и за трошоците за спор за 

утврдување на одговорноста на осигуреникот. 

(2) Сумата на осигурување за едно лице наведена во  полисата  се однесува за 

надоместокот на штетата што е предмет на осигурувањето по полисата  и за трошоците за спор за 

утврдување на одговорноста на осигуреникот. 

 (3) Агрегатната сума на осигурување  се намалува со исплата на секој поединечен  

надомест (вклучувајќи ги и трошоците за спор)  по основ на полисата се додека не се исцрпи, со 

што престанува и обврската на осигурувачот по полисата . 

 

Примена на Општите услови за осигурување од одговорност 

Член 6 

     Во случај на несовпаѓање или спротивност помеѓу одделни одредби од Општите услови за 

осигурување од одговорност и овие Дополнителни услови за осигурување од одговорност на 

работодавачот  се применува одредбата од Дополнителните услови. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овие Дополнителни  услови за осигурување од одговорност се донесени од Управниот одбор на  
Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК – Скопје, на 71-вата редовна седница, одржана на 
13.05.2019  година,  со Одлука број 0202-5856/3, со примена од 13.05.2019 година. 
 

 
 

Скопје, април 2019 година 


